
54 

 

 

 

 

Prioritization of Redesign of Industrial 

Heritage Sites Based on a Comprehensive 

Approach to the Concept of Health and Post-

Corona 
A B S T R A C T   I N F O A B S T R A C T 
 

Article Type 
Original Research 
 
 

 
 
 

Authors 
1*.Mohammadreza Pourzargar 

2.Reza Mansouri 

 
 
 

 

 

 

1*.Assistant Professor, Department 

of Architecture, Central Tehran 

Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran, Email: 

moh.pourzargar@iauctb.ac.ir,  

 

2. Assistant Professor, Department 

of Architecture, Faculty of 

Engineering, Ilam University, Ilam, 

Iran 

 

 

 

Statement of the problem: Covid-19 has had important effects on 

architecture and urban planning. The main problem of the research is to 

identify and investigate the location of industrial heritage sites in this 

era. It seems that the prioritization and redesign of industrial heritage 

sites has a special place. 

Objectives: The main objective of the article is to show the importance 

of redesigning, modernizing and restoring industrial heritage sites in 

preparing them for the post-corona era. 

methods: The research begins with the comparison of two categories of 

buildings based on the indicators of a healthy and disease-resistant city. 

Then, it forms a discussion group and a panel consisting of five 

qualified experts.  

Findings: The most important part of the findings of the research is the 

difference between the two selected groups, including five examples of 

buildings that have changed use, such as Argo Museum-Gallery, Tabriz 

University of Islamic Arts, Briyank Sock Knitting Factory, Tehran 

Palace Museum Garden, and Iran Artists' House; And five examples of 

buildings that are waiting for a change of use include Tehran Tobacco 

Factory, Tehran Silo, Karaj Iron Smelting Factory, Ray Cement 

Industrial Factory, and Tehran Chit Factory. 

Conclusion: The comparison of two control and sample groups shows 

the importance of urban management to modernize and change the use 

of industrial heritage sites. Returning these collections to the city will 

not only bring life to the city, but also help the health of the citizens and 

preparation for the post-corona era. 
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بازطراحی    بندیاولویت دارای    هایمحوطه در 

صنعتی  اساس     میراث  به    جامعرویکرد    بر 

 مفهوم سالمت و پساکرونا  
 

 * محمدرضا پورزرگر
معمار  ار یاستاد معمار   ،یگروه  شهرساز  یدانشکده  تهران    ،یو  واحد 
  رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمرکز

 

 رضا منصوری 

دانشگاا مهندسی،  فنی  دانشکده  معماری،  گروه  ایالم،   ،ایالم هستادیار 
 نایرا

 
 چکیده 

 

نوزده  :مسئلهبیان   بر    تأثیرات   (Covid-19)  کووید  مهمی 

است.   داشته  شهرسازی  و  و   مسئلهمعماری  پژوهش، شناسایی  اصلی 
این دوران است.  صنعت  راث یم  یدارا  هایمحوطه بررسی جایگاه   ی در 

  راث یم  یدارا  هایمحوطه   یبازطراح  و   بندیاولویتکه    رسد میبه نظر  
 برخوردار است.   ایویژه ی از جایگاه صنعت

نشان دادن اهمیت بازطراحی، معاصرسازی  مقاله    اصلی  هدف  اهداف:

مرمت   آنآماده در  ی  صنعت  راثیم  یدارا  هایمحوطه و  برای  سازی  ها 
 است.  پساکرونا دوران 

تحقیق: اساس    روش  بر  بناها  از  دسته  دو  مقایسه  از  پژوهش 

  سپس .  شودمی ، آغاز هابیماریشهر سالم و مقاوم در برابر   هایشاخص 
با تشکیل گروه بحث و پنل خبرگان متشکل از پنج نفر از افراد صاحب  

 .  یدنمامیصالحیت؛ موضوع و ابعاد آن را تحلیل  

ی پژوهش به تفاوت میان دو  هایافتهبخش از   ترینمهم :  هایافته 

شامل   شده  انتخاب  بناها گروه  از  نمونه  ی  کاربر  رییتغ  یپنج 

اسالم  یگالر-موزه  مانند هنر  دانشگاه  کارخانه    ز،یتبر  یآرگو، 

؛  ران یقصر تهران و خانه هنرمندان ا  موزهباغ   انک،یبر  یبافجوراب 

هستند شامل    یبرکار  رییکه در انتظار تغ  یاها پنج نمونه از بنو  

کرج،    آهنتهران، کارخانه ذوب  یلو یتهران، س  اتیکارخانه دخان

مربوط    تهران  یساز  تیو کارخانه چ  یر  مانیس  یکارخانه صنعت

 است.  

مقایسه دو گروه شاهد و نمونه نشان از اهمیت اهتمام مدیریت   :نتایج

کاربری   تغییر  و  معاصرسازی  به    راثیم  ی دارا  هایوطه حمشهری 
باعث حیات و    تنهانه به شهر،   هامجموعه است. بازگرداندن این ی  صنعت

دوران  سالمت شهروندان و آمادگی برای  ، بلکه به  شودمیزندگی شهر  
 .  کندمی نیز کمک پساکرونا 

سالم:  کلیدواژگان شهرسازی،  شهر    ی دارا  هایمحوطه ،  پساکرونا 

 ی، پساکرونا صنعت راثیم

 ا سیم  دهیسامان   ، ضوابطهای شهرینما  انسجامهری،  نمای ش

 سازینما  طسیر تحول ضواب، منظر شهری و
 

   [  1401/ 5/ 11یافت: ] خ در ی ار ت 

 [ 1401/ 5/ 20پذیرش: ] تاریخ  
 moh.pourzargar@iauctb.ac.ir ل: مسئو نویسنده*

 

 مقدمه

 یجهان در حال حاضر در شهرها زندگ  تیاز جمع  یمیاز ن  شیب

یا  های  آمار.  کنندمی کرونا  بیماری  از  حاصل  میرهای  و  مرگ 

که    19کووید   داد  ارمغان    هاییفرصتشهرها  نشان  به  را 

بر  باشند.    یزندگ  یبرا  یناسالم  هایمکان   توانندمیاما    آورندمی

  ی زندگ  طیمح  نیدر بدتر  یساکنان شهر  نیرتریفقاساس آمارها،  

ب  کنندمی پ  نیشتریو در معرض   ف یضع  یبهداشت  یامدها یخطر 

کشور    هایسیاست[  1].  هستند از   تیحما  منظوربهکالن 

را    یابیدست »سالمت شهروندان« و   اقداماتی  به »شهر سالم«، 

تقویت   عموم  مشیخطبهبود  و    هاسیاست برای  ی  بهداشت 

 ند.  نیاز به ارتقا دارپساکرونا که در دوران  دهندمیپیشنهاد 

کرونا،   دوران  عالوه  ترضعیف  هایبخش در  بیماری   شهر،  بر 

مواردی   هابخش هم در تماس بودند. این  هاآلودگیکرونا با سایر 

افزایش   آلودگچون  زباله در    یسطوح  انباشت   های جوی صوتی، 

افزا  ،آب   سوءمصرفجراحات،    ر،یرواگیغ  یهایماریب  شینرخ 

جمع  مواد تراکم  م  تیو  تجربه  بخشندکنیرا  جامعه   ییها.  از 

مانند  قرار دارند  نیز    اجتماعی  ظمینبی معموالً در معرض    یشهر

اجتماعی؛    هایآسیب و  ب  عالوهبه فرهنگی  معرض   ن یشتریدر 

 مطالعات گروه هستند. نیز  فیضع یبهداشت یامدهایخطر پ
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هلند دلفت  دانشگاه  م  دگاهید  نی ا  شهرسازی  ارائه  که    کندیرا 

با چگونه  و  آن  تاب   ییفضا  یآورتاب  نیمضام  دیچرا،    ی آورو 

  . ردیقرار گ  تأکیدمورد    یشهرساز  یدرس  یهامه برنا  در  یتیحاکم

پساکرونا،در    نیبنابرا[  2] ساکنان   یبهداشت  یازهاین   دوران 

توانا  یشهر شهر  یی و  سالمت  بر  اولو  ینظارت    ییباال  ت یاز 

 برخوردار است. 

شهری محیط  سالمت  شهروندان،  سالمت  اصلی  است.    مبنای 

تع  کی  یراحط چ  کندمی  نییشهر  آن  ساکنان  آن  گکه  از  ونه 

شهراستفاد معماران  و  طراحان  کنند.  طراح  توانند می  یه    ی با 

و   پ  هاییخیابانفضاها  سا  سواریدوچرخه  ،یرو   ادهی که    ریو 

  یبدن  تی، فعالکنندمی   قتشوی  را   فعال  حیو تفر  ونقلحمل اشکال  

تقو چند  فعال   یشهر  یطراح  .کنند  تیرا   ی استراتژ  نیمستلزم 

تحق استدنشان    ریاخ  قاتیاست.  ترک  اده  از    یمتنوع  بیکه 

  ستم یس  کیو    متصل  خوبیبه  یابانیخ  ستمیس  کی  ها،یکاربر

افزا  یخوب، همگ  یعموم  ونقلحمل در    یبدن  تیفعال  شیباعث 

م  نیب شهر  مشوندیساکنان  طراحان    ی هافرصت   توانندی. 

طر  یحیتفر از  را  مکان  یندهسازما  قیفعال  ها، پارک  یابیو 

 شان یهادر دسترس کودکان و خانواده  هاندایو م  یباز  یهانیزم

دهند شهر  زانیر  برنامه  .قرار  طراحان  طر  توانند می  یو    ق یاز 

بازارها  هیته  دادن  قرار  افزا  یی غذا  یو  به    ی دسترس  ش یبه 

  تواندمی   ابانیخ  یطراح  قیسالم کمک کنند. اقدامات دق   یغذاها

  ادهیپو در دسترس،    وجوشجنب پر    من،یا  ی ابانیمناظر خ  دجایبا ا

ب  سواریدوچرخهو    یرو در  تر   ریپ  نیرا  جوان  کند.    بیغو 

برا  هاییخیابان ا  ی که  استفاده    منیهمه  را    ترفعالهستند، 

بسکنندمی   قیتشو ا  یاری.  فعال   یطراح  یهای استراتژ  نیاز 

جمع  یبرا  تنهانه  برا  ،شهر  تیسالمت    زین  ستیزط یمح  ی بلکه 

و   یرو ادهیپ  شتریب  کنندی م  ق یمردم را تشو  را یخواهند بود، ز  دیمف

مطالعات صورت    [3]  .کنند  یو کمتر رانندگ  ندکن  یسواردوچرخه

 ی هابر شهرها و درس کووید نوزده    یریگهمه   تأثیراتگرفته بر  

 تأکید [  5-4]  یشهر  تیریو مد  یطراح  ،یزیربرنامه  یبرا  یاصل

در   خصوصبهندان یک مجموعه بسیار مهم  سالمت شهرودارند.  

 .  شودمیمحسوب کرونا طراحی شهری رسازی و پسا ه پساکرونا ش

« طراحان    ایکلیدواژه«  ایقهوه  هایزمیناصطالح  که  است 

بار  تا  کنند  تعویض  را  آن  دارند  تالش  منظر  معماران  و  شهری 

یابد.   کاهش  آن  صنع  هایسایت[  6]منفی    عنوان به  یمتروک 

م  شدن  یصنعت  هایپیشرفت  نی اول  ادآوریشهرها،    یراثیمناظر 

همبوده   به  هو  ینماد  عنوان به   لیدل  نیو   یشهرها  تیاز 

از   یعیوس  فیاصطالح پساصنعت، ط  .روندمیبه شمار    نیامروز

با   را  در  تیخصوص  کیمناظر   های سایت  ؛گیردمی بر  مشترک 

-7]قرار است از طریق بازطراحی به شهر بازگردند.    متروک که

به  8 توجه  موضوعی،  نظر  از   ث اریم  یدارا  هایمحوطه[ 

در  دوران پساکرونا  ، با نگاه به سالمت شهروندان در  یصنعت

است.   آمیخته  بر  درهرصورت[  10-9]هم  اخیر  مطالعات   ،

به   توجه  در ی  صنعت  راثیم  یدارا  هایمحوطهضرورت 

پساپاندمی   ]  تأکیددوران  در  12-11دارد؛  زیرا  دوران [ 

در  بپساکرونا   شهروندان«  »سالمت  دیگر  زمان  هر  از  یش 

 ( 1)شکل جه قرار گرفته است. وکانون ت
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 مبانی نظری  

موضوع   پنج    ش هوپژادبیات  از    و   شودمی آغاز  اساسی    سؤالبا 

طراحی موضوع  آنها    قیطر پساکرونا  و  شهرسازی  پساکرونا 

که با تعریف پترنسون  [  13]  دهدمی قرار    یمورد بررس را  شهری  

   ؟ستیچ  تسالم  هایشاخص عبارتند از:  (  2017و همکاران )

شهر شهر   ؟ستیچ  یمنطقه    های ویژگی   ؟ستیچ  یسالمت 

  قاتیتحق  تواندمیکدام مدل   و    ست؟یچ  یسالمت شهر  شیپا

 ؟ کند تیرا هدا یشهر  بهداشت

پنج   سالمت    ساززمینه اساسی،    سؤالاین  مقوله  به  جامع  نگاه 

منتشر شده در مورد سالمت    اتیادب  یابیو ارز  ی بررس[  14است. ]

شناسا  هایشاخص  و  یشهر  تیجمع و  داده   ییمرتبط  منابع 

، نشان از اهمیت بازنگری در شهرسازی، طراحی شهری مربوطه

در   منظر  طراحی  و    یریپذامکان  منظوربه ،  پساکرونا   دورانو 

 شهری  هایطراح   ها برآن   تأثیر  شیو افزا  یگذاراستیس  لیتسه 

شهری [  20-15]دارد.   طراحی  پساکرونا  و  شهرسازی  پساکرونا 

که شهرها را برای    هاییطرحهومی است برای ایجاد ایمنی در فم

 ی دارای میراث صنعتیهاطیحفاظت از مح.  کنندمیآینده آماده  

 ها، از اهداف اصلی  در آن یشهر یآورتاب  جادیو سالمت با ا

 

 

 مواردی مانند: این مقاله مورد نظر است. است که 

بهداشت ▪ خطرات  بال  یناش  یکاهش    و   یمحل  یایاز 

 .یاضطرار طیشرا

 در برابر خطرات مرتبط.   یمحل پذیریآسیبکاهش  ▪

محل  هااولویت   ییشناسا ▪ اقدامات  بهبود   یبرا  یو 

  ی و طراح  ریزیبرنامه   قیسالمت( از طر  )و  آوریتاب

  .یشهر

 .یشهر  هایزیرساخت تیریمد نیهمچن ▪

توسط   گرفته  متحد  هامجموعه مطالعات صورت  ملل  سازمان  ی 

 های مقیاستوجه به سالمت شهروندان در    ت[ بر ضرور21-26]

ملی،  المللیبین محلی    ایمنطقه،  نتا  دارند.  تأکیدو   جیانتشار 

و   ستمیس  ک یتوسعه    لیتسه   منظوربهپروژه   اطالعات  جامع 

را    یمشکالت بهداشت شهر  تواند می که    ی دانش سالمت شهر

 ( 1)جدول   کند. بندیاولویت و  ییشناسا

در دوران معاصر برای   محورهای زیر را ادبیات موضوع بندیجمع

بر تجارب   تکیه  با  به »شهر سالم«  مطرح دوران پساکرونا  گذار 

 :نمایدمی

  ی مشکالت بهداشت  بندیاولویتو    ییکمک به شناسا ▪
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 یشهر

رفع    ی امکان نظارت بر اثرات اقدامات انجام شده برا ▪

 آنها 

 به اطالعات موقعبه   یاز دسترس نانیحصول اطم ▪

 

 

 ها ش و رمواد و 
سنجش   پژوهش،  رویکرد  اساس  از    هایپتانسیلبر  سایت، 

میزان  هااولویت چه  به  درباید  که  است  پژوهش  این  اساسی  ی 

و   شرایط  با  انطباق  پساکرونا  برای  دارد.  آمدوران  ماتریس ادگی 

[ به همراه مطالعات دانشگاه دِژون فرانسه 27آلونسو و همکاران ]

ارزیابی م28] از  را  ی [، ساختار مشخصی    ارائه زان سالمت محیط 

[ و  29. بر اساس این رویکرد جامع خومِنکو و همکاران ]دهدمی

در دو سطح وضعیت فعلی   توان می [،  30پروتکل جامع سالمت ]

شهر  یریزبرنامهو   اقدامات  تحلیل محور  سکیر  یو  به   ،

 مختلف اقدام کرد.   هایموقعیت

به   جامع  رویکرد  اساس  بر  پژوهش  مفهومی  المت  سچارچوب 

 جدولی برگرفته از   روازاین شهروندان ترسیم شده است. 

ا ▪ در  و    ی ارتباط  ،یتی حما  یراهبردها  جادیمشارکت 

 یآموزش

روش  ▪ از  برا  یشناساستفاده   ، یآورجمع  یاستاندارد 

  لیو تحل  یمل  سهیامکان مقاها،  پردازش و انتشار داده

 ی روند زمان

 

پ مفهومی  چارچوب  از  آمده  دست  به  دو  ژمحورهای  در  وهش 

قرار   آزمون  مورد  پگیردمیمرحله  اول  مرحله  انجام  .  از  یش 

اساس   بر  احتمالی  از    هایسیاستتغییرات  پساکرونا  ناشی 

؛ و مرحله دوم پس از آن.  شهرسازی و پساکرونا طراحی شهری

 (  2)جدول 
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 هامؤلفه   نیاکه    کندمی  تأکید  پژوهش ارچوب نظری  چنگاهی به  

  ق یاز طر  طراحی شهری  آوریتابدر    هاشاخص از ارتباط    ایدهیا

تعحالبااین  .دهندمی ارائه    یکپارچه  ریزیبرنامه   ایآ  اینکه   نیی، 

و    هاشاخص   نیا هستند  اجرا  مف  ی برا  درنهایتقابل    دیشهر 

ن چارچوب  زیهستند  است.  گرفتن    یهامهم  نظر  در  با  شاخص 

متناسب  ای  یواقع  یسازیمحل و  با  شاخص   یازسبالقوه    کیها 

و    ق یتطب  ، یشهر  طیمح بافت  با  روح    حالدرعین آنها  حفظ 

اصل اهداف  و  چارچوب  یابیارز  یاهداف  همچنشد.  بر   نیها 

قابل طراحآن  یریگاندازه   تیاساس  نحوه  نظر  از  تعر  یها   فیو 

به  یانتخاب  یهاشاخص نیاز  محدوده ،  روازایندارند.    یاب یارز، 

ا  ژوهشپ  نیانظری   موبرای  حظات،  الم  نیبا  شاخص  رد  هر 

»  ی بررس نظر  از  است.  به    توان می«  گیریاندازه   تی قابلمتفاوت 

و   گیریاندازه قابل    یتا حد  گیریاندازه قابل  هر یک در سه بازه  

   .دادمورد بحث قرار  ها راآنتوجه داشت و  گیریاندازه  رقابلیغ

بحث«  رواین  از گروه  »روش  از طریق  موارد  این  ا  ی  امتیازدهی 

 م است.  »پنل خبرگان« قابل انجا

از   یک  هر  به  امتیازدهی  یا    مواردبرای  خبرگان  پنل  روش  از 

استفاده   بحث  گروه  روش  شودمی روش  این  در  از    5.  نفر 

مرمت،    هایچهره فرهنگی،  اقتصاد  شهری،   ریزیبرنامه برتر 

و از ایشان خواسته شده    اندشده معماری و طراحی شهری دعوت  

، حاصل مقایسه کار. برآیند  ه این بناها امتیاز بدهند ب  در دو مرحله

 امتیازهای هر یک از این مراحل است. 

از شهر تهران بود    هاییمنطقه  ییشناساشامل  مهم    هیاول  اقدامات

مناطق   ها از جملهها در آن قرار داشتند و اغلب آنسایتاین    که

اساس  .  بودندشهری    دیدهآسیب پژوهش    شناسیروشبر 

از دخالت در محدوده دارای  قبل و بعد  ی شناسایی شده  هامتغیر

میراث صنعتی مورد تحلیل قرار گرفتند تا مشخص شود کدامیک 

باالتری   هایسایتاز   اولویت  از  مطالعه  برای  نظر  مورد 
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آنبرخوردارند و همچن انتخاب  ین نوع رویکرد مداخله در میان  ها 

 شود. 

 مورد مطالعه   هاینمونه 
واقع  تهران    اتینکارخانه دخا  :تهران  اتی انکارخانه دخ  -1

معماری   میراثاز بناهای شاخص    تهرانشهرداری    11منطقه  در  

تدودور فیشر شود.  ایران محسوب می  صنعتی با طراحی  بنا  این 

(Fischer Theodor  )  سال در  و    1316آلمانی  شد  ساخته 

تهران    اکنونهم شهر  شاخص  بناهای  از  مییکی  شمار  آید.  به 

مجموعه  هایمانختساتمام   طرا  این  طرف    قیز  از  مناقصه 

طبق  مشترک واگذار شد تا    صورتبه النا«  -»اشکودا  هایشرکت

مهندس   طرف  )ک  شریفتدودور  نقشه  از  آن  طرح   یکارخانهه 

شده  یکوسترکولون بسازند  داده  دن(  شرکت    (.1353  ا،ی)سالنامه 

چک کشور  از  برای    اشکودا  همکاری    هانقشه   تائید در   یک از 

 (  2)شکل رده است. استفاده کشرکت اتریشی 

 زیتبر  یدانشگاه هنر اسالم  : زیتبر  یم السا  رنهنشگاه  اد-2

  السدر    مترمربع  36000  مساحتدر استان آذربایجان شرقی با  

بنا  یتبر  یشهردارتوسط    1376 این  است.  شده  معاصرسازی  ز 

اتریشی    ایکارخانه  ترپیش و  آلمانی  معماران  توسط  که  بود 

انتقال تجه   پسه شده بود و  ختسا کارخانه به خارج   نیا  زاتیاز 

تبر پ  زیشهر  با  معاصر    میراث  مندانعالقه   یریگیو  و  معماری 

صنعتی  میراث همکار  ایران  معماری  دانشگاه   نی ئولمس  یو 

اسالم  جادیا  منظوربه سهند،    یصنعت هنر  اختصاص    یدانشگاه 

 (  3)شکل یافت. 

 

جوراب  - جوراب  :کان یبر   یبافکارخانه   یبافکارخانه 

به    انکیبر آثامروزه  طبموزه  ح  ی عیار   چنار هفت   وحشاتیو 

کاربری   تغییر  عملیات  است.  شده  خرداد تبدیل  در  موزه  این 

مساحت    1376 به  زمینی  زیربنای    مترمربع  7693در    2683و 

رسید.  مترمربع انجام  دوره    به  به  اصلی  اول    پهلویبنای 

آن    گرددبازمی کلی  طرح  معماری   رأثمتو  جریان  از 

ه است.  ورکبوند  مکتب  و  بنا  مدرن  اصلی  طراح  رچند 

انجام   ایرانی  اما ساخت آن توسط معماران  بوده،  آلمانی 

طرح نصب شده بر روی بوم، یک کروکی پذیرفته است.  

نشان   خود   دهدمیرا  زیر  در  را  آلمانی  فردی  امضا  که 

سال   به  و  تحت    1922یعنی    1301دارد  است.  مربوط 

این کارخانورکبوند،    یرثأت با پالنی  ساختمان و معماری فضای  ه 

ش شیروانی  پوشش  و  ساده  و  در  مستطیل  رایج  سبک  به  بیه 

به تولید پیشاصنعتی و در سیستم کارگاهی مطابقت  دوران قاجار  

. بر اساس مدارک موجود، قبل از این بنا، کارگاهی در دوره  دارد

کی در این منطقه وجود  ژیقاجار با کمک سازندگان فرانسوی و بل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             7 / 19

https://udd.modares.ac.ir/article-40-63313-fa.html


 پورزرگر و منصوری    ...دارای میراث صنعتی هایمحوطهدر بازطراحی  بندیاولویت
 

61 

الب کار  به  که  است  بوده  داشته  مشغول  [ 32-31]است.  سه 

 (  4شکل)

 

تهران:    موزهباغ   -4 قصرقصر  به    زندان   موزه باغ امروزه 

هجری    1177ساخت زندان قصر به سال  تبدیل شده است.  قصر  

و    1308مربوط است. در سال    قاجار  شاهیفتحعلشمسی و دوران  

از به زندان بیش از هر زمان دیگری  یاسی، نیس  خفقان  گیریاوج

به    روازاین .  شدمیاحساس   اول  که از    نیکوالی مارکوفپهلوی 

نماید.  را جایگزین  تا طرح جدیدی  داد  بود، دستور  ایرانی  ارامنه 

نقشه روی  از  را  آن  نقشه  مارکوف  درنیکوالی  که  کنگره    ای 

لندن در  ر  د  1925ها سال  المللی اصالح مجرمین و محبس بین

تغییراتی که وضعیت    شدهدادهقرار    اختیارش با  و  و    وهواآببود 

می ایجاب  دیگر  شکل  کیفیات  به  گنجایش    192نمود،  با  اتاق 

نیاز به فضاهای به دلیل    1383در سال    زندانی تهیه نمود.  800

 درنهایتاربری آن تصویب شد و  فرهنگی در وسط شهر، تغییر ک

آبان ماه    14در تاریخ    ،قصر  موزهباغ  به  تهران  شهرداری  وسیلهبه 

 (  5شکل [ )34-31] .ردیدگافتتاح  1391

ایران:    -5 هنرمندان  از  خانه  که  ایرانشهر  پادگان 

خانه  معروف تهران بود، به همت شهرداری تهران به    هایپادگان

ایران یافت.    هنرمندان  کاربری  نظامی  تغییر  کاربری  مزاحمت 

ونی و کمبود فضای باز شهری در سکپادگان قدیمی برای بافت م

دالیلی بود که احیا و ساماندهی این   ترینمهماز    ایرانشهر  منطقه

ب اولویت  را  شهری   شیهانروندی  ورکب  هایایدهخشید.  فضای 

مشاهده   توان میرا  هالبلوب   مجموعه  اصلی  ساختمان  طرح  در 

با کرد.   اصالحات  دولت  اقدامات مشترک  اولین  از  یکی  بنا  این 

که  داشهر بود  تهران  طراح  .  شدافتتاح    1379  ماه  بهمندر  ری 

را   آن  که  است  بوده  آلمانی  اشمیت  مهندس  بنا  سبک    بهاولیه 

نوزده قرن  نئوکالسیک  است.  می  معماری  کرده  خانه  طراحی 

ایرانشهر   تعامالت شهری در خیابان  به کانون  امروزه  هنرمندان 

 ( 6شکل [ )35، 31]تبدیل شده است. 

کارخانه  آرگو:ری  الگ-موزه  -6 اولین  از  آرگو  های کارخانه 

  40های در دهه که شودمیمحسوب   صنعتی در ایران دوره قاجار

دلیل   50و   به  اسالمی  انقالب  از  پیش  است.  بوده  فعال  بسیار 

کارخانهجادشدهیاهای  آلودگی این  فعالیت  و  ،  گردیده  متوقف 

جغرافیایی ت  ساختمان آن با معماری ویژه، دودکش بلند و موقعی

ها به شکل مخروبه و متروکه رها  خاص خود در مرکز شهر، سال

دهه  می نیمه  در  را    ،شمسی  1390گردد.  فضا  این  پژمان  بنیاد 
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با   هنری  آثار  آن  در  که  کرده  هنری  و  فرهنگی  گالری  به  بدل 

خاص   میرویکردی  نمایش  به  و  را  مرمت  فرایند  در  گذارد. 

بنا، این  به  جدید  کاربری  و ب  اعطای  نگهداری  حفظ،  اولویت  ا 

قصه تمام  تخریبنمایش  زمان،  طول  در  آرگو  و ههای  ا 

بهریختگی ساختمان  این قصههای  از  بخشی  موردنظر  عنوان  ها 

 ( 7شکل )[ 36، 31] طراحان بوده است.

 

پروژه    نیدوم  منطقه  نیدر ا  لو یساخت سن:  تهرا  یلویس  -7

از آن با    شیپ  که  ودب  تهرانصنعتی در    گذاریسرمایه از مجموعه  

ساخت  1316  یبلورسازخانه  کار با  آن  از  پس   تیچنه  کارخا و 

سال    یساز تهرانلویس  یریقرارگ  .افتیادامه    1324در  در    ی 

خ سراسری کنار  را  یا  کیاستراتژ  تیاهم  ،آهنراه   لیر  ط  بنا  ن 

است.   محله    یلویسافزوده  در  واقع    مدائنیا    آبادنازیتهران 

. این  باشدمی  یشهردار  2  ه یدر ناحقع  وا  ران،شهر ته   16  منطقه

تهران،    اکنونهمبنا   رجایی  شهید  و  بعثت  خیابان  تقاطع  در 

که   است  به    ایعرصهبه    تواندمی مکانی  پاسخگویی  برای 

 [ 37] نیازهای امروز و آینده شهر تبدیل شود.

  عنوان بهآهن کرج  کارخانه ذوب   :آهن کرجکارخانه ذوب   -8

یی است  هامجموعه یکی از   و آلمان ناریمشترک ا یصنعت راثیم

ورود   با  و  شد  ساخته  کرج  در  جهانی  جنگ  دو  فاصله  در  که 

ب  در  متفقین  ایران  آن  1941ه  کامل  سیطره  در  1943در  ها  و   ،

محدوده   با  مجموعه  این  است.  مانده  متوقف  امروز  تا  عمل 

حدود    ایحاشیه بخش   20آن  عمل  در  دارد  مساحت  هکتار 

  تاد وزارناساس اس  بر .  آیدمیبه شمار    کرجر  مهمی از آینده شه 

توسط  متحدهایاالت  هخارج بنا  این  با    المللیبین  مویکنسرس، 

آلمان  دِشرکت    تیریمد همکار  ماگ  با  از    یهایشرکت  یو 

اترسوئیس  اس  مانجا  کیبلژ  و  ش ی،  دو    یطراحت.  شده  را  بنا 

. یج  سو هان  منفها  نیمارت  هاینامبا    یآلمانف  معرو  یمعمار

و  صو  ریم گرفته  مهندسرت  و  در   ییای تالیا  نیکارگران  هم 

بناساخت  ایعمل حدود  .  اندداشته  تمشارک  ت  مجموعه    16این 

و   دارد  مساحت  آینده   اکنونهم هکتار  برای  مناسبی  موقعیت 

 [  38]. شودمی توسعه کرج معرفی 

صنعت  -9 از    یکی   کارخانهاین  :  یر   مانی س  ی کارخانه 

میراث صنعتی    هایسایترین  ورتشه م  حالدرعینو    ترینقدیمی

خود   به  را  شهر  جنوب  از  مهمی  بخش  که  است  تهران  در 

قرن چهاردهم هجری   این مجموعه در آغازاختصاص داده است.  

اساس  ی جهان طیشرا  تأثیرتحت    ،یشمس نظام    یتحوالت  در 

 1306به وجود آمد. در سال  رانیا در ی و اقتصادی و فن یاجتماع

ساخت    دییتول  عیصنا  در  متحکو گذاریسرمایهبا   و 

شروع س  هیاول  مطالعات کارخانجات،  آغاز   مانیکارخانه  ری 

اصلبر  .  دیگرد قسمت  موجود،  اسناد  با    یطراح  ندیفرآ  یاساس 

آلمان  نیمارت ابتکار مارت  یهافمن  است.  گرفته  هافمن   نیانجام 

در    یآلمان  معمار کی که  جهان  ن یب  ایسالهبود   در  ی دو جنگ 

بو  رانیا تاراس  دهفعال  اسناد   از  ارییبس  دهدمینشان    یخیت. 

مد  هایکارخانه با  دوران  آن  در  شده  اتو  تیریساخته   ماکس 

 بر  هافمن  نیو مارت  ریمانند هانس مه  یو توسط معماران  شونمان

.  اندرسیده  بهرنز و اسکار شلمر به انجام  تر یپ  هایسیاساس اسک
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در  زین گریید دراافهافمن،   نیممکن است عالوه بر مارت روازاین

 [  39]باشند.  داشته ری مشارکت مانیساخت کارخانه س

تهران:  -10 حاشیه    کارخانه چیت سازی  شرایط  بررسی 

راهبردی   موقعیت  و  اهمیت  تهران،  چشهر   یساز  تیکارخانه 

معاصرسازی مورد نیاز برای .  گذاردمی را بیشتر به نمایش    تهران

شامل   بنا،  این  که    ندییفرآآینده  شاهد    توانمی  آن  یطاست 

. این بنا  مناسب در کالبد و فضای فرسوده اثر بود  یتیوضع  جادیا

اسناد   هایساخته از   اساس  بر  است.  تهران  در  آلمانی  معماران 

 ئتیهبا مصوبه    هالبلوب تابع دولت آلمان  شیهانر  یآقاموجود،  

استخدام شده است. او بر    1319بهمن ماه /    30در جلسه    رانیوز

این کار   عنوانبه ه،  صوبم  اساس  به  مشغول  پروژه  سرمعمار 

مهم از    ایدسته شامل    ندیفرآ  نیا.  شودمی و  عمده  اقدامات 

تجد تبد  ات،یح  دیشامل  اح  ل، یانطباق،  نوشدن،  و    ایحفاظت، 

اطراف پایانه    دیدهآسیب  هایمحدودهآینده منطقه و    .است  ریتعم

تهران،   جنوب  سای  درگرومسافربری  این  اهمیت  و  ت درک 

 (  8)شکل  یخی است. تار

 مطالعه   هاینمونه 

 بندیاولویت در این بخش، نتایج حاصل از نظر پنل خبرگان در  

در   هنر   -2،  آرگو  یگالر-موزه   -1ی  هامجموعهاقدام  دانشگاه 

قصر   موزهباغ  -4،  انکیبر  یبافرخانه جورابکا  -3،  ز یتبر  یاسالم

ا  -5،  تهران هنرمندان  دخ  -6،  رانیخانه  ،  تهران  اتیانکارخانه 

ذوب  -8،  تهران  یلویس  -7 کرجکارخانه  کارخانه   -9،  آهن 

چ  -10و    یر  مانیس  یصنعت مورد  تهران  یساز  تیکارخانه  ؛ 

قرار   اساس  گیرندمیتحلیل  بر  پژوهش،    شناسیروش.  خاص 

  هستند.  بندیدسته منتخب در دو گروه قابل  ایهنمونه 

اب شدند  تخنمونه از بناهای تغییر کاربری یافته ان پنج ▪

دانشگاه هنر ، آرگو یگالر-موزهعبارتند از: که 

 موزهباغ، انکی بر یبافکارخانه جوراب ، زیتبر  یاسالم

 ران یخانه هنرمندان او  قصر تهران

ییر کاربری پنج نمونه از بناهای که در انتظار تغ ▪

،  تهران یلویس، تهران اتیکارخانه دخانهستند شامل 

و   یر مانیس یصنعته کارخان، آهن کرجکارخانه ذوب

 تهران  یساز تیکارخانه چ

 

 نمونه منتخب تحلیل 

از   که  هاینمونه   ترینمهمیکی  تفسیر    تواندمیی  بخش  این  در 

سشود،   ر  مانیکارخانه  دارای    یشهر  و  شاخص  بنایی  است. 

و    تاهمی ملی  مقیاس  در  آن  اهمیت  درک    المللیبینکه  قابل 

قیاس مجموعه در »مک  را باید ی  یشهر ر  مانیکارخانه ساست.  

آن   بازطراحی  که  دانست  کیفیت   تأثیرشهری«  بر  چشمگیری 

دارد.   آن  پیرامون  شهری    یصنعت  یبناهاو    هاسایتمحیط 

تغ  ،یفرهنگ  راثیم  مثابهبه  دستخوش  تحوالت  راتییامروزه    ی و 

نابود  بیدر جهت تخر  عمالًکه    اندشده به    اندگرفته قرار    یو  و 

تبد  یتیسا ری    .دانشده  لیمتروکه  سیمان    ازلحاظ کارخانه 
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توسط   که  بود  قرار  ابتدا  سپس    هاروستاریخی،   هاانگلیسیو 

این پروژه متوقف ماند. علی اصلی   هاسالساخته شود، اما برای  

واردات به  ایران  بودن  وابسته  سیمان    هم  و  روسیه  از  سیمان 

ه ک یشهر ر مانیکارخانه سدر گزارشی درباره پرتلند بریتانیا بود. 

اطالعات  توسط    1312سال  در   و   هاشرکتمنتشر شد،  روزنامه 

پروژه   این  در  فعال  آلمانی  و    عنوانبه مهندسین  موفقیت  عامل 

معرفی شدند. نزدیک به یکصد نفر مهندس   برداریبهرهسرعت  

  سوئیس فنی ورزیده از آلمان، اتریش، دانمارک، ایتالیا و  و کارگر  

دیزل  ساختمان  اولیه  طرح  بودند.  کار  به  مشغول  پروژه  این  در 

اساس اسناد موجود به والتر گروپیوس منسوب است و  بر    ژنراتور

در   ساختمان  این  دلیل  همین  نام هانقشه به  به  موجود  ی 

شناخته   گروپیوس  این.  شودمی ساختمان  موارد،    تمامی 

 [  45-41]. شودمیبرای دوره پساکرونا محسوب  هاییظرفیت

در   کارخانه  پساکرونا  آینده  عطف    توانمیرا  دوران  نقطه 

گرفت.   نظر  در  منطقه  گردشگری  پیاده    ابانیخمحورهای 

 نیا  هایدسترسی  تریناصلیمعدن    ابانی( و خهیی)صفا  بابویه ابن

فراهم   را  مکنندمی مجموعه  قد  هییصفا  دانی.  محل   ی میکه 

واقع در    ابان، یدو خ  نیا  یدروازه اشکان بوده است، در محل تالق

سا غرب  دسترس  باشدمی  تیشمال  خ  یشمال  یکه  با    ابانیرا 

دسترس و  خ  یغرب  یمعدن  با  و   کندمی برقرار    بابویهابن  ابان یرا 

عل امام  ا  زین  یبزرگراه  شرق  است.    ن یدر  شده  واقع  مجموعه 

  دان یتا م  میاز شاه عبدالعظ  ز ین  یعموم  لونقحمل  ریمس  نیهمچن

د  هییصفا ا  یسترسامکان  به  است.  نیرا  کرده  فراهم   منطقه 

ایجاد یک یا    هایظرفیت  ترینمهم برای  اطراف سایت کارخانه 

از:  چند محور پویای طراحی شهری     -2،  دژ رشکان  -1عبارتند 

طغرل  -3،  عبداهلل  زادهامام -5،  یقاجار  یکاروانسرا-4،  برج 

م  حر-8،  دهیزب  بیبی بقعه  -7،  علیچشمه-6،  یعباس  یروانسراکا

عبدالعظ   شهربانو  بیبیمقبره  -10و    بابویهابن بقعه    -9،  میشاه 

 س()

برای    فردمنحصربه تجهیزات   جمعیت  جاذب  موضوعی  موجود، 

عناصر پیش بینی شده   ترینمهمآینده گردشگری محدوده است.  

نمایش   میراث صنعتی    فردمنحصربهمحصولی    عنوان به برای  از 

ایران دانمارکمشترک  آلما  ، سوئد،  از:  ن  و  دستگاه     .1عبارتند 

تول و  بخار  قوه    دیقوه  با  دو  کیبرق  و     .2،  اسب  ستیهزار 

 یایآس  .4، یسنگ نرم کن  یایآس  .3، یدستگاه سنگ خورد کن

 مانیس  یایآس   .6،  پز  مانیکوره چرخنده س   .5،  یذغال نرم کن

  هیجزتجهیزات فنی سالن     .8،  یپرکن  یگون  دستگاه   .7،  یکوب

سالن     .9ی،  یایمیش فنی    . 10و    کارخانه ریتعمتجهیزات 

 یدکی اءیاش یانبارها براتجهیزات موجود در 

طراحی    هایسالن در  که  پساکرونا  اصلی    توانند میدوران 

شوند،    عنوانبه  استفاده  آفیس  اُپِن  یا  اشتراکی  باز  اداری  فضای 

از:   خام  یلویس . 1عبارتند    کوره   .3،  اصلی  ابیآس . 2،  مواد 

 یلویس   .6،  مانیس  یایسالن آس   .5،  نکریسالن کل   .4،  بزرگ

بارگ  .  7،  مانیس همه    محصوالت  یریمحل  از  . 8  ترمهمو 

ساختمان گروپیوس که محل نمایش دیزل ژنراتور اصلی کارخانه 

 است.  

گ س  یریقرار  رو  مانیکارخانه  اصل  یبر   بندی ن استخوا  یمحور 

ر گردشگیشهر  پیاده  محور  طراحی  برای  خوبی  فرصت  ری  ، 

جنوب  کهدرحالیاست؛   ر  یبخش  و   یشهر  حرم(  )اطراف 

  ب ی( به ترتبابویهابن   نیآن )طرف  یمحدوده شمال شرق  نیهمچن

ر  یبناها  ترینقدیمی جا  یشهر  در خود  اسناد  .  اندداده  یرا  در 

بر تهران  شهرداری  نوسازی  سازمان  در  شده  آینده تهیه  ای 
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تبدیل    مجموعه سو  تفرمجموع  عنوانبه   مانیکارخانه  و    یحیه 

 شده است:   خاطرنشاناهداف زیر  ،یفرهنگ

تار  یایاح ▪ ر  بندیاستخوان و    یخیمحور  با    یشهر 

 مجموعه  هایظرفیت استفاده از 

شهر ▪ به  ری  سیمان  کارخانه  افزا  بازگرداندن    شیو 

  راثیارتباط با مفهوم م یجهت برقرار یآگاه

تجه  ▪ کارخانه    زاتیحفظ  در  موجود  آثار    عنوان به و 

 فرهنگی و تاریخی   یهاارزش

فرا  ییآشنا ▪ طر  دیتول  ندیبا  از   های کارگاه  قیکارخانه 

 مندانعالقه  یمجموعه برا یآموزش

و  م ینسل قد یبرا یخاطره و حافظه و نوستالژ یتداع ▪

   کارگران مجموعه

ا  یارتقا سطح خدمات شهر ▪ از طر  نیدر    قیمحدوده 

 منظر مطلوب  جادیا

محدوده   ▪ در  اقتصادی  با    پذیرآسیبرونق  جذب شهر 

با درآمد    زاییاشتغالو    یو خارج  یداخل  گذارانسرمایه

  مقبول

با یاجتماع  و  یفرهنگ   هایهمایشتوسعه فضاهای   ▪  ،

توسعه    یاقتصاد  هایظرفیت بر    تأکید و  فرهنگی 

 پایدار 

نگهدار ▪ و  از    بخشی  عنوانبه   هیابن  تیفیک  یارتقا 

 ایران  معماری صنعتی میراث

دید که این اهداف تا    توان میرسیم شده  با نگاه کلی به اهداف ت

قابل   اصول    ایمالحظهحد  پساکرونا با  و  شهرسازی  پساکرونا 

شهری   به  طراحی  را  سایت  و  هستند   ای مجموعه هماهنگ 

 های جدول).  کنندمیهماهنگ با اهداف »شهر سالم«   نزدیک  

 . (4و  3
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  هاداده تحلیل 
به دست آمده از تحلیل ده    هایشاخص بر اساس    هاداده  لتحلی

مجموعه منتخب صورت گرفته است. برای حفظ اختصار، تحلیل 

بسنده   نتایج  به ذکر  نمونه  برای سایر  و  نمونه معرفی شده  یک 

است.   تحلیل    (5ول  )جدشده  از  حاصل  ، هادادهدستاوردهای 

]  هایپژوهش حوزه48-46قبلی  در  موضوع  ادبیات  و  شهر   [ 

شهری  سالم،   طراحی  پساکرونا  و  شهرسازی    تائید پساکرونا 

 . کندمی
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که بناهای معاصرسازی شده   دهدمی مقایسه تطبیقی نتایج نشان  

اول   )دسته  یافته  کاربری  تغییر  دوران  با    خوبی به(  هانمونه و 

دارند.  پساکرونا   بیشتری  مانند  هماهنگی  هنر  نداآثاری  شگاه 

،  قصر تهران  موزهباغ،  انکیبر   یبافکارخانه جوراب ،  زیتبر  یاسالم

از هر نظر در مقایسه با    آرگو  یگالر-موزهو   رانیخانه هنرمندان ا

شرایط    هاینمونه  با  شدن  مواجه  برای  نیافته،  کاربری  تغییر 

 کارخانه دیگر مانند  هاینمونه آماده ترند. دوران پساکرونا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارخانه  ،  آهن کرجکارخانه ذوب ،  تهران  یلویس،  تهران  اتیدخان

  شدتبه ؛ همگی  تهران  یسازتیکارخانه چو    یر  مانیس  یصنعت

برای شرایط    ندپذیرآسیب و نیازمند توجه ویژه برای آماده شدن 

 . دوران پساکرونا

 
 

    گیرینتیجه
 ی دارا  هایمحوطه که    دهدمی نشان    خوبیبه تحقیق    نتایج
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شهری    ازپیشبیش   یصنعت  راثیم مدیریت  ویژه  توجه  نیازمند 

بازطراح  بندیاولویت است.     راث یم  یدارا  هایمحوطه   یدر 

؛  به مفهوم سالمت و پساکرونا  پارچهکی  کردی بر اساس رو  یصنعت

نیافته، در   تغییر کاربری  بناهای  به  توجه  از ضرورت ویژه  نشان 

،  تهران اتیکارخانه دخاند نی مانهاینمونه مقایسه این دوران دارد. 

ذوب،  تهران  یلویس کرجکارخانه  صنعت،  آهن   مان یس  یکارخانه 

چو    یر مانند  تهران   یساز  تیکارخانه  آثاری  با  هنر دانش؛  گاه 

،  قصر تهران  موزهباغ،  انکیبر   یبافکارخانه جوراب ،  زیتبر  یاسالم

ا هنرمندان  اهمیت  آرگو  یگالر -موزهو    رانیخانه  از  نشان  ؛ 

این    رسیدگی برای  آن  سازیآمادهدر    هامحوطه به  دوران  ها 

 دارد.  پساکرونا 
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